
صنعاء-سبأ
قضت املحكمة الجزائية االبتدائية املتخصصة بأمانة 
ــن بجريمة  ــخاص أدي ــة أمس، بإعدام أحد األش العاصم

التخابر مع دولة أجنبية وإعانة العدو السعودي.
ــة التي ٌعقدت برئاسة  وقىض منطوق الحكم يف الجلس
ــو النيابة  ــد العمدي، بحضور عض ــايض مجاهد أحم الق
ــة (ه.ع.ج.م) بالتهم  ــني محمد الروني بإدان القايض حس

املنسوبة إليه يف قرار االتهام ومعاقبته باإلعدام تعزيراً.
ــتئناف  ــدت املحكمة طلب املدان اس ــب النطق قي وعق

الحكم الصادر وفقاً للقانون.
واستندت املحكمة يف حيثيات الحكم إىل األدلة املادية 
ــة إىل جانب اعرتافات املدان  التي قدمتها النيابة الجزائي
ــدان" ه.ع.ج.م"  ــت قيام امل ــمية التي أثبت ــر الرس والتقاري
ــعودية وهي يف حالة حرب  بالتخابر مع دولة العدوان الس
ــل بطريقة غري  ــافر إليها وتواص ــىل اليمن وس وعدوان ع

مرشوعة مع من يعملون ملصلحتها .

ا�عدام تعزيرًا لمدان بجريمة ا�عدام تعزيرًا لمدان بجريمة 
التخابر مع السعوديةالتخابر مع السعودية

يومية ● سياسية ● جامعة | تأسست يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

أهداف الثورة اليمنيةأهداف الثورة اليمنية
ــتعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري . 1 ــتبداد واالس  التحرر من االس

عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.. 2
رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.. 3
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح االسالم . 4

الحنيف.
العمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة.. 5
ــك بمبدأ الحياد االيجابي وعدم . 6 احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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ناقش مجلس النواب يف جلسته 
ــس  رئي ــة  برئاس ــس  أم ــدة  املنعق
ــيل الراعي،  ــس األخ يحيى ع املجل
تفاقم أزمة مادة الغاز املنزيل يف ظل 

معاناة املواطنني .
ــة التي حرضها وزير  ويف الجلس
ــواب  ــيس الن ــؤون مجل ــة لش الدول
ــد الله  ــور عيل عب ــورى الدكت والش
ــعب  ــدد نواب الش ــو حليقة .. ش أب
ــىل رضورة  ــاتهم ع ــياق نقاش يف س
ــا  ــاذ بدوره ــة اإلنق ــالع حكوم اضط
ــبة  ــؤول يف إيجاد اآللية املناس املس
ــاز  الغ ــادة  م ــري  توف ــن  يضم ــا  بم
ــة  العاصم يف  ــني  للمواطن ــزيل  املن
ــعر  صنعاء وبقية املحافظات بالس
ــه الحكومة يف إطار  ــذي التزمت ب ال

ــذ توصيات املجلس  التزامها بتنفي
بهذا الصدد.

وكان املجلس قد استهل جلسته 
ــابق  الس ــرضه  مح ــتعراض  باس
ــات  ــيواصل عقد جلس وإقراره وس

أعماله اليوم بمشيئة الله تعاىل.

قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي إثر كسر زحف لهم بعسير قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي إثر كسر زحف لهم بعسير 

واشنطن تقترب من ا�قرار بالهزيمة في اليمن وتبحث عن كبش الفداءواشنطن تقترب من ا�قرار بالهزيمة في اليمن وتبحث عن كبش الفداء

ــعوديني  قتل وجرح عدد من الجنود الس
ــم يف  ــف له ــار زح ــس يف انكس ــة أم واملرتزق

الربوعة بقطاع عسري.
وأوضح مصدر عسكري بعسري لـ (سبأ) 
ــان  ــش واللج ــال الجي ــن رج ــدات م أن وح
ــف للجيش  ــف مكث ــدت لزح ــعبية تص الش
ــهوة  ــل رقابة س ــه مقاب ــعودي ومرتزقت الس
ــرصع وجرح عدد من  ــة .. مؤكدا م يف الربوع

الجنود السعوديني واملرتزقة.
ــم يحقق  ــدر إىل أن الزحف ل ــار املص وأش
ــم يجر أذيال  ــن تبقى منه ــدم وعاد م أي تق

الهزيمة.
ــش واللجان  ــن الجي ــدات م ــرت وح ودم
الشعبية أمس ثالث آليات عسكرية محملة 

بالجنود السعوديني يف نجران.
أن  ــران  بنج ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــان  ــش واللج ــة يف الجي ــدات متخصص وح
ــود  للجن ــا  ــا محكم ــذت كمين نف ــعبية  الش

السعوديني خلف موقع السديس .
ــات محملة  ــدر تدمري ثالث آلي ــد املص وأك
ــالل الكمني ما  ــعودي خ ــود العدو الس بجن
ــىل  ــن كان ع ــة كل م ــرصع وإصاب أدى إىل م

متنها.
ــقطت وحدات الجيش واللجان  كما أس
ــتطالع معادية  ــس ، طائرة اس ــعبية أم الش
ــة بمحافظة  ــر الحدودي ــة الظاه يف مديري

صعدة .

تقرير/ إبراهيم الوادعي
ــوأ  ــعودي واإلماراتي أس ــش النظامان الس يعي
ــن يف مارس  ــىل اليم ــدء العدوان ع ــذ ب ــا من أيامهم
ــة  ــة الفرص ــا معرك ــان حالي ــا يخوض 2015م، وهم
ــة لهما من  ــي، املمنوح ــاحل الغرب األخرية يف الس
ــي ضاقت  ــة الت ــدة األمريكي ــات املتح ــل الوالي قب

باإلخفاقات املتكررة للسعودية واإلمارات.
ــبوعني جرى حشد عرشات اآلالف من   منذ أس
ــدة وداعش الذين  ــارص القاع ــط املرتزقة وعن خلي
ــىل اليمن  ــف العدوان ع ــت لواء تحال ــون تح يقاتل
ــن  ــة فرض حصار عىل مدينة الحديدة، وش ملحاول
هذا التحالف مستخدما كافة إمكانياته العسكرية 
ــة الحديدة  ــكرية باتجاه مدين ــة عس ــف عملي أعن
ــار  ــرض الحص ــعى لف ــو 16 يف مس ــة الكيل ومنطق

ــقف  ــد أن انخفضت س ــا بع ــة ومينائه ــىل املدين ع
التوقعات.

ــا يقارب 30 ألفاً من املرتزقة  لقد جرى الدفع بم
ــدو أن عامل التوقيت كان  ــىل األرض يف عملية يب ع
ــل األكرب وراء إطالقها وافتقرت إىل التخطيط  العام

والجهل باستعدادات الجيش واللجان الشعبية.
ولم تستطع كثافة الغارات التي شنتها طائرات 
ــايل بالتزامن مع  ــبوع الح التحالف منذ بداية األس
انطالق العملية العسكرية باتجاه مدينة الحديدة 
أن تحدث فرقا فالطرف املقابل أصبح محرتفا عىل 

التعامل مع أوضاع كهذه طيلة أربع سنوات.
ــي االثنني املايض  ــس األمريك ــات الرئي ترصيح
ــالح األمريكي  ــتخدام الس ــاءة اس ــماه إس عما س

ــل اإلدارة األمريكية،  ــة أم ــره يعرب عن خيب يف جوه
ــاحل الغربي لليمن،  جراء األنباء القادمة من الس
والفشل الذريع لحلفائها يف املنطقة الذين وضعت 
لخدمتهم ناصية التكنولوجيا األمريكية يف اليمن.

فشل يبدو انه انعكس عىل الصناعة العسكرية 
ــالح األمريكي  ــمعة الس ــف بس ــة، ويعص األمريكي
ــكرية املنافسة  عامليا يف مواجهة الصناعات العس
ــالح  ــكان أفضل لرتويج الس ــني، إلم ــيا والص كروس

وإثبات كفاءته من ميدان الحرب الحقيقية.
ــي  الكويت ــة  األم ــس  مجل ــو  عض ــتغرب  ويس
ــعودي يف  ــارص الدويلة وهو خدم يف الجيش الس ن
التسعينيات عن سبب خسارة الجيش السعودي 
ــو 80 دبابة أمريكية حديثة رغم عدم خوضها  لنح
ــنوات من  ــدى أربع س ــدة عىل م ــة دروع واح معرك

ــعودية اليمنية  ــن وعىل الحدود الس القتل يف اليم
ــل الخرباء  ــتغرب من قب ــذا األمر مس ــد أن ه ، ويؤك

العسكريني.
ــة  لجريم ــي  األمريك ــس  الرئي ــتحضار  إس
ــة باألطفال يف  ــية مكتظ ــة مدرس ــتهداف حافل اس
ــن  ــه ع ــايض يف ترصيح ــطس امل ــان يف أغس ضحي
ــي  األمريك ــالح  للس ــاء  الحلف ــتخدام  اس ــاءة  إس
ــي يف اليمن ،  ــالح األمريك ــل الس ــره ملاذا فش وتربي
ــن للنظامني  ــه عىل تهديد مبط ــوي يف حقيقت ينط
ــم وتقدبمهم  ــي بالتخيل عنه ــعودي واإلمارات الس
ــف جرائم  ــد فتح مل ــل موع ــداء حني يح ــاش ف كب
الحرب الثقيل يف اليمن، وهو األمريكي يقدم نفسه 

مؤخرا يف اإلعالم كداع للسالم وإيقاف الحرب.

إسقاط طائرة استطالع يف جزيان وتدمري ٣ آليات ومصرع طواقمها يف نجران

بريطانيا تدفع إلشعال كل الجبهات
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شدد على ضرورة توفريه للمواطنني

هيومن رايتس تقدم أدلة على تنفيذ هجمات سعودية ضد المدنيين في اليمنهيومن رايتس تقدم أدلة على تنفيذ هجمات سعودية ضد المدنيين في اليمن
ــار  تج ــة  مناهض ــة  حمل ــت  رفع
ــد قرار  ــة ض ــوى قضائي ــلحة دع األس
ــة  ــدة الربيطاني ــة املتح ــة اململك حكوم
ــتمرار يف بيع األسلحة للسعودية  االس
ــق  بح ــم  جرائ ــكاب  ارت يف  ــة  املتورط

املدنيني يف اليمن.
ــس  رايت ــن  هيوم ــة  منظم ــت  وقال
ووتش يف موقعها الرسمي بأنها عملت 
ــي العفو الدولية  وبالرشاكة مع منظمت
ــم  ــىل تقدي ــي ع ــش يوك ــس ووت ورايت
ــا التحالف  ــات نفذه ــىل هجم ــة ع أدل
ــني..  اليمني ــني  املدني ــد  ــعودي ض الس
ــت اإلذن بالتدخل  ــرية إىل أنها تلق مش
ــتنظر  ــع دعوى قضائية حيث س يف رف
ــذه القضية يف  ــتئناف ه ــة االس محكم

إبريل القادم.
ــة البارزة،  ــعى القضية القانوني وتس
ــة تجارة  ــا "حملة مناهض ــي رفعته الت
ــة  ــرق حكوم ــات خ ــلحة"، إىل إثب األس
اململكة املتحدة ملعايري ترخيص تصدير 
األسلحة الخاصة بها عرب االستمرار يف 
ــعودية، يف ضوء  ــلحة إىل الس بيع األس
ــتخدام  املخاطر الواضحة إلمكانية اس
ــاكات خطرية  ــلحة يف ارتكاب انته األس
ــن.  ــدويل يف اليم ــاني ال ــون اإلنس للقان
رفضت املحكمة العليا يف لندن القضية 
ــق  ــبت الح ــة كس ــن الحمل يف 2017، لك
ــت املجموعات  ــتئناف، وحصل يف االس

الثالث مجددا عىل إذن بالتدخل.

دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الربيطانية مواصلة بيع السالح للنظام السعودي 

صنعاء/سبأ
ــوزراء وزير  ــة نائب رئيس ال ــاء اجتماع برئاس ــد أمس بصنع عق
ــري الخدمة  ــه مقبويل بحضور وزي ــني عبدالل ــة الدكتور حس املالي
ــالل عقالن والكهرباء والطاقة املهندس لطف  املدينة والتأمينات ط

الجرموزي.
ناقش االجتماع الذي ضم نائب وزير الكهرباء عبدالغني املداني 
ــم الحيفي،  ــات إبراهي ــات واملعاش ــة للتأمين ــة العام ــس الهيئ ورئي
أوضاع املؤسسة العامة للكهرباء يف ضوء توجيهات رئيس املجلس 
ــا من أداء  ــة بما يمكنه ــىل بمعالجة أوضاع املؤسس ــيايس األع الس
ــغيلية  ــرتكني يف حدود إمكانياتها التش ــا وتوفري الخدمة للمش دوره

املتاحة.

رأس اجتماعًا لمناقشة أوضاع مؤسسة الكهرباء :

مقبولي : توجيهات القيادة السياسية بتفعيل مقبولي : توجيهات القيادة السياسية بتفعيل 
مؤسسات الدولة من أهم عوامل الصمود مؤسسات الدولة من أهم عوامل الصمود 
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استشهد وأصيب خمسة مواطنني أمس بينهم أطفال بقصف صاروخي 
سعودي استهدف مناطق بمديرية حيدان بمحافظة صعدة.

ــعودي قصف  ــدو الس ــبأ) أن الع ــدة لـ (س ــدر أمني بصع ــح مص وأوض
ــة حيدان،  ــالن بمديري ــة منطقة ط ــف املدفعي ــخ والقذائ ــرشات الصواري بع
ــة مواطنني وإصابة  ــهاد ثالث ــازل املواطنني ما أدى إىل استش ــتهدفاً من مس

طفلني بجروح بليغة.

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ٥٥ مواطنين بينهم أطفال  مواطنين بينهم أطفال 
بقصف سعودي على حيدان بصعدة بقصف سعودي على حيدان بصعدة 
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الرويشان يرأس اجتماعا لمناقشة الربط الشبكي بين وزارتي الداخلية واالتصاالت الرويشان يرأس اجتماعا لمناقشة الربط الشبكي بين وزارتي الداخلية واالتصاالت 

صنعاء-سبأ
ــاء  بصنع ــس  أم ــاع  اجتم ــش  ناق
ــؤون  ــة نائب رئيس الوزراء لش برئاس
األمن والدفاع اللواء جالل الرويشان، 
ضم وزيرا الداخلية اللواء عبدالحكيم 
ــفر  املهندس مس املاوري واالتصاالت 
ــط  بالرب ــة  املتصل ــب  الجوان ــري،  النم
ــاالت  االتص ــي  وزارت ــني  ب ــبكي  الش
ــة بمصلحة األحوال  ــة ممثل والداخلي

املدنية واملرور.
ــرضه  ــذي ح ــاع ال ــرق االجتم وتط
ــؤون  للش ــاالت  االتص وزارة  ــل  وكي
ــيل إىل  ــم الوش ــدس هاش ــة املهن الفني
ــي  الوطن ــم  ــة بالرق ــب املتعلق الجوان

ــب أن تخضع له  ــد كمرشوع يج املوح
كل الوزارات وأجهزة الدولة.

ــس  ــب رئي نائ ــد  أك ــاع  ويف االجتم
ــؤون الدفاع واألمن رضورة  الوزراء لش
ــات األمنية  ــتوى الخدم االرتقاء بمس
والسجل املدني التي تقدم للمواطنني 

يف كل محافظات الجمهورية.
ــتثنائي  ــار إىل أن الوضع االس وأش
ــب من  ــن، يتطل ــه الوط ــر ب ــذي يم ال
ــيق  ــف الجهود والتنس ــع تكثي الجمي
ــا  باعتباره ــوزارات  ال ــف  مختل ــني  ب
ــة  املرحل إدارة  يف  ــدة  واح ــة  منظوم
ــهيل كافة اإلجراءات والخدمات  وتس

املختلفة للمواطنني.

ووجه اللواء الرويشان برسعة رفع 
ــي املوحد إلقراره  ــرشوع الرقم الوطن م

من مجلس الوزراء.
فيما أشار وزير االتصاالت وتقنية 
ــبكي  ــات إىل أهمية الربط الش املعلوم
ــة  ومصلح ــاالت  االتص وزارة  ــني  ب
ــات  ببيان ــط  املرتب ــة  املدني ــوال  األح
ــم  الرق ــرشوع  بم ــا  وربطه ــني  املواطن

الوطني املوحد.
ــاالت  ــتعداد وزارة االتص ــد اس وأك
ــة  املتعلق ــراءات  اإلج ــة  كاف ــهيل  تس
بنظم املعلومات وتجهيز شبكة الربط 

وفقاً لرؤية وطنية شاملة.

تفقد سري األداء بمصلحة خفر السواحل 

ــجل المدني في عموم المحافظات  ــتوى الخدمات األمنية والس ■■  التأكيد على االرتقاء بمس
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شركة محاماة استرالية تطالب بمحاكمة مرتزقة استراليينشركة محاماة استرالية تطالب بمحاكمة مرتزقة استراليين
كاتب أمريكي: حان الوقت لتنقذ واشنطن ماليين اليمنيين من تهور ابن سلمان كاتب أمريكي: حان الوقت لتنقذ واشنطن ماليين اليمنيين من تهور ابن سلمان 

ــروس  ــي  "ب ــب األمريك ــيايس والكات ــال الس ق
ــعودية رّدت عىل دعوة إدارة الرئيس  ريدل" إن الس
األمريكي دونالد ترامب لوقف االعمال العدائية يف 

اليمن بتصعيد الحرب.
ويف مقالة له نرشت عىل موقع "املونيتور" أضاف 
الكاتب إن الحرب يف اليمن كارثية عىل اليمن وعىل 

املنطقة والواليات املتحدة، عىل حد تعبريه.
ــار "ريدل" اىل أن جريمة القتل "املتعمدة"  وأش
بحق الصحفي السعودي جمال خاشقجي "عىل 
ــب تحت  ــت إدارة ترام ــعوديني"، وضع ــدي الس اي
ضغوط غري مسبوقة لكبح جماح سلوك ويل العهد 

السعودي محمد بن سلمان "املتهور والخطري".
ــرس  ــتعداد الكونج ــب اىل اس ــرق الكات ــا تط كم
ــىل اليمن  ــي بالحرب ع ــورط االمريك ــص الت لتقلي
ــة  غالبي أن  ــح  ورج ــة،  النصفي ــات  االنتخاب ــد  بع
ــتعقد  ــواب االمريكي س ــس الن ــة بمجل ديمقراطي
ــتماع حول جرائم الحرب السعودية  ــات اس جلس
ــقجي، بالتايل  ــول مقتل خاش ــن وايضاً ح يف اليم
ــمعة ابن سلمان ستكون مطروحة  خلص اىل أن س

عىل االجندة.
ــار الكاتب اىل أن السعوديني قاموا بتصعيد  واش
ــدة رغم كالم  ــات الجوية يف صنعاء والحدي الرضب

ــف االعمال  ــن رضورة وق ــؤولني االمريكيني ع املس
العدائية.

ــف  ــت لقص ــق تعرض ــذه املناط ــت اىل أن ه ولف
ــر الخارجية  ــن وزي ــدث كل م ــذ أن تح ــف من عني
ــو" ووزير الحرب "جيمس  االمريكي "مايك بومبي

ماتيس" عن رضورة وقف االعمال العدائية.
واردف الكاتب إن الحرب التي شنها ابن سلمان 
ــة  ــروة"، واألزم ــعودية "ث ــت الس ــن كلف ــىل اليم ع
ــانية يف اليمن هي كارثة آلل سعود يف مجال  االنس

العالقات العامة.

استأجرتهم اإلمارات للقتال يف اليمن 

كشفت صحيفة ”ذي أسرتاليان“ 
ــة  ملرتزق ــات  اتهام أن  ــرتالية،  األس
ــرب  ــم ح ــكاب جرائ ــرتاليني بارت أس
ــكوى رفعتها  ــا ش ــن تضمنته باليم
ــية نهاية العام  ــة محاماة فرنس رشك

املايض للمحكمة الجنائية الدولية.
ــارات  اإلم ــكوى  الش ــم  وتته
ــرتاليني،  األس ــة  املرتزق ــتئجار  باس

ــرتاليني  ــن مقتل أس ــر ع ــد تقاري بع
ــو ما أثار  ــىل اليمن، وه ــرب ع يف الح
ــر  ــدى وزي ــارز ل ــار ب ــاه مستش انتب
ــابق جويل  ــرتايل الس الخارجية األس
ــئلة  ــار أس ــوب، فطرح املستش بيش
بشأن هذا املوضوع قبل أربعة أشهر 
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